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τ Ρεπορτάζ...

Όπως δήλωσε ο κ. Νίκος Κουτσούγερας, πρόε-
δρος του Συνδέσμου Παραγωγών και Εμπόρων 
Λιπασμάτων (ΣΠΕΛ) και πρόεδρος και Διευθύ-
νων Σύμβουλος στην εταιρεία Φυτοθρεπτική 

Α.Β.Ε.Ε., «με τον όρο «λίπασμα» δεν θα θεωρούνται μόνο τα 
χημικά λιπάσματα αλλά και αυτά που προέρχονται από από-
βλητα (κτηνοτροφικές μονάδες, αστικά λύματα κ.α.). Δύο εί-
ναι τα κυριότερα προβλήματα. Το ένα είναι η «εξομοίωση» 
των κλασσικών προϊόντων θρέψης που γνωρίζαμε μέχρι σή-
μερα με τα νέα προϊόντα που θα προέρχονται από τα απόβλη-
τα. Επειδή τα προϊόντα που προέρχονται από τα απόβλητα 
έχουν αυξημένες απαιτήσεις (προδιαγραφές ασφαλείας) η δι-
αδικασία αδειοδότησης γίνεται πολύ δύσκολη για όλα τα είδη 
λιπασμάτων. Και δεν αφορά μόνο τα νέα προϊόντα αλλά και 
αυτά που ήδη κυκλοφορούν στην αγορά».

Ο κ. Μάνος Σακελαρίου, σύμβουλος της Κ+Σ KALI GmbH, 
επισήμανε τα εξής: «η εξίσωση των λιπασμάτων από απόβλητα 
(που διαθέτουν λιγότερα θρεπτικά συστατικά) με τα υπόλοιπα 
λιπάσματα αναμένεται να υποβαθμίσει την διαδικασία της λί-
πανσης, με αποτέλεσμα να υπάρχει υποβάθμιση των εδαφών. 
Στα χρόνια της οικονομικής κρίσης οι παραγωγοί στρέφονται 
στα φτηνά λιπάσματα. Τα λιπάσματα που προέρχονται από από-
βλητα (φτηνή πρώτη ύλη) θα πωλούνται σε πολύ χαμηλές τιμές, 
με αποτέλεσμα η πλειοψηφία των παραγωγών να τα προτιμά, 
μη γνωρίζοντας ότι δεν διαθέτουν τα ίδια θρεπτικά συστατικά».

Ο κ. Γιάννης Βεβελάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της 
EuroChem Agro ΕΛΛΑΣ ΑΕ υποστηρίζει τα εξής: «για να χα-
ρακτηριστεί ένα λίπασμα οργανοανόργανο θα πρέπει να έχει 
πάνω από 7,5% οργανική ουσία. Έτσι θα μπορούσε ένα ανόρ-
γανο λίπασμα που περιέχει μέχρι 7,5% μια οργανική ουσία 
(από κοπριές ζώων ή από αστικά λύματα κ.α.) να χαρακτηρι-
στεί οργανοανόργανο. Ταυτόχρονα ο νέος Κανονισμός έχει 
μειώσει τα ελάχιστα όρια αζώτου, φωσφόρου και καλίου, που 
θα πρέπει να περιέχουν τα ανόργανα λιπάσματα. Αυτό σημαί-
νει ότι θα μπορεί κάποιος με μια φτηνή πρώτη ύλη (π.χ. αστι-
κά λύματα) και αγοράζοντας ένα μικρό ποσοστό ανόργανης 
πρώτης ύλης, να παρασκευάσει ένα λίπασμα που θα χαρα-
κτηριστεί σαν «ανόργανο», το οποίο θα πουλά σε πολύ χαμη-

Προβλήματα στην αγορά λιπασμάτων 
φέρνει το σχέδιο κανονισμού  
που παρουσίασε η Κομισιόν

λές τιμές και έτσι θα μπορεί να ανταγωνιστεί τις βιομηχανί-
ες ανόργανων λιπασμάτων. Επίσης ο Κανονισμός προβλέπει 
τρεις διαφορετικές κατηγορίες πιστοποίησης για τα προϊόντα 
λίπανσης, ώστε να μπορούν να αποκτούν το σήμα «CE» και να 
κυκλοφορούν στην αγορά. Η πρώτη κατηγορία είναι εύκολη 
και χαμηλού κόστους. Οι άλλες δύο είναι πολύ δύσκολές και 
θα απαιτούν υψηλό κόστος (πειραματικά εργαστήρια κ.α.). 
Το κόστος αυτό αναμένεται να μετακυλιστεί στην τελική τιμή 
του προϊόντος και να επιβαρύνει τον παραγωγό. Επίσης οι 
«μικρές» ελληνικές εταιρείες θα είναι δύσκολο να ανταποκρι-
θούν σε αυτό το αυξημένο κόστος».

Ο κ. Γιώργος Μητσόπουλος, από την COMPO ΕΛΛΑΣ, δή-
λωσε τα εξής: «η κυκλική οικονομία είναι μια σύγχρονη τάση 
στην Ευρώπη και είναι το κυριότερο χαρακτηριστικό του σχε-
δίου Κανονισμού. Ουσιαστικά η όλη προσπάθεια γίνεται για 
να νομοθετηθεί η χρήση των αποβλήτων (κτηνοτροφικών και 
αστικών) στην παραγωγή λιπασμάτων. Εκτιμώ ότι πίσω από 
τον Κανονισμό γίνεται προσπάθεια τα απόβλητα (κυρίως της 
βόρειας Ευρώπης) να τα διαθέσουν στην αγορά της ΕΕ. Ο Κα-
νονισμός 2003/2003 μας κάλυπτε σε μεγάλο βαθμό αλλά χρει-
αζόταν κάποιες βελτιώσεις. Ο νέος Κανονισμός όμως αλλάζει 
ριζικά όλο το τοπίο της αγοράς». Σ.Π. n

Βελτιώσεις θέλουν οι εκπρόσωποι της ελληνικής αγοράς

Ανακοινώθηκε από την Κομισιόν το σχέδιο του Κανονισμού για τη διάθεση των προϊόντων 
λίπανσης στην αγορά. Στην εισηγητική έκθεση της Κομισιόν δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα 
στην «κυκλική οικονομία» και στην παραγωγή λιπασμάτων από απόβλητα. Εκπρόσωποι 
της ελληνικής αγοράς λιπασμάτων χαρακτηρίζουν θετική την θέσπιση κανόνων για την 
κυκλοφορία προϊόντων λίπανσης που να ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες της αγοράς. 
Προσθέτουν όμως ότι υπάρχουν «προβληματικές διατάξεις» που θα πρέπει να βελτιωθούν.

Τα κυριότερα προβλήματα
� Εξισώνονται τα προϊόντα που προέρχονται  

από απόβλητα-λύματα με τα προϊόντα λίπανσης φυτών.

� Η χρήση αποβλήτων-λυμάτων στην παραγωγή  
θα δημιουργήσει σύγχυση στο καταναλωτικό κοινό.

� Η αξιολόγηση των προϊόντων είναι πολυσύνθετη,  
γραφειοκρατική και πολυδάπανη.

� Εξαιρούνται πρώτες ύλες, που χρησιμοποιούνται στην 
παραγωγή οργανοανόργανων λιπασμάτων (λεοναρδίτης). 

� Υπάρχουν ασάφειες στους ορισμούς για τα ανόργανα 
λιπάσματα, τα υλικά ασβέστωσης, τα υποστρώματα,  
τους βιοδιεγέρτες κτλ.

� Στις προδιαγραφές των προϊόντων λίπανσης  
δεν ορίζονται οι διαλυτότητες των θρεπτικών στοιχείων.




